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အတည်ဖြစ်သ ော လပ်ုထ ုုံး ဖခ ြုံင  ု ုုံး ပ်ချက ်

အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်4/15 Survivors Fund သည် FedEx အဆ ာက်အဦတွင ်ဖြစ်ပာွိုးခ ဲ့ဆသာ 
အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်တ  က်ခ  က်မှု၏ ထ ခ  က်ခစံာိုးရသူမ ာိုးနငှဲ့ ်ရှငက် နရ်စ်သူမ ာိုးထ ံ
လက်ဆ ာငအ်ဆနဖြငဲ့ ်ရနပ်ံ ဆငမွ ာိုးက   ဖြန ဲ့ဆ်ေဆပိုးပါလ မဲ့်မည်။ လက်ခံရရှ သူမ ာိုးက ရနပ်ံ ဆငမွ ာိုးက   
 နဒရှ သညဲ့်အတ  ငိ်ုး အသံ ိုးဖပြုန  ငပ်ါသည်။ 

အရည်အခ ငိ်ုးဖပညဲ့်မီမှုနငှဲ့ ်ဖြန ဲ့ဆ်ေဆပိုးမှုနငှဲ့ ်ပတ်သက်ဆသာ  ံ ိုးဖြတ်ခ က်မ ာိုးက   ဆဒသတငွိ်ုး 
လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီက ဖပြုလ ပ်ပါသည်။ အ   ဖပြုထာိုးဆသာ 
စည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးနငှဲ့ပ်တ်သက်သညဲ့် တံ ဲ့ဖပနဆ်ဖြကကာိုးခ က်က   လက်ခံရရှ ပပီိုးဆနာက် ဤ အတည်ဖြစ်ဆသာ 
လ ပ်ထံ ိုးက   အတည်ဖပြုခ ဲ့ပါသည်။  

အတည်ဖြစ်ဆသာ လ ပ်ထံ ိုးသည် အရည်အခ ငိ်ုးဖပညဲ့်မီမှု အမ  ြုိုးအစာိုးသံ ိုးမ  ြုိုးက   အ   ဖပြုပါသည်- 

• အသတ်ခံခ ဲ့ရသူမ ာိုး၏ တရာိုးေင ်က်ခံသူမ ာိုး 
• ထ ခ  က်ဒဏရ်ာရရှ ခ ဲ့သူမ ာိုး 
• အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်တ  က်ခ  က်မှုဖြစ်ခ  နတွ်င ်FedEx အဆ ာက်အဦ၌ ရှ ဆနခ ဲ့ဆသာ 

စ တ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာနာက ငစ်ရာက   ဆတွွေ့ ကကံြုခံစာိုးခ ဲ့ရသူမ ာိုး 

အက  ြုိုးခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုးအတွက် အွနလ်  ငိ်ုးဆလ ာက်ထာိုးမှုက   တနလလာဆန ဲ့၊ ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 တွင ်
သ  ဲ့မဟ တ် ထ  ရက်ေနိ်ုးက ငတ်ွင ်ရရှ ပါလ မဲ့်မည်။ 

ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) ၏  က်သွယ်ရနစ်ာရငိ်ုးအတွက် www.NationalCompassionFund.org/Indianapolis 
တွင ်စာရငိ်ုးသွငိ်ုးရနမ်ှာ သငဲ့အ်တွက် အလွနအ်ဆရိုးကကီိုးပါသည်။ သငသ်ည ်
ဆြာ်ဖပပါအီိုးဆမိုးလ်အဆကကာငိ်ုးအရာမ ာိုးက   လက်ခံရရှ ဆကကာငိ်ုးက   ၎ငိ်ုးက ဆသခ ာဆစပါလ မဲ့်မည်- 

• ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) အတွက် ဆနာက် ံ ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ာိုးက   သတ်မှတ်မညဲ့်အခ  န ်
• ဆလ ာက်လ ာက   ရရှ န  ငသ်ညဲ့်အခ  န ်
• ဆလ ာက်လ ာတငသ်ွငိ်ုးရမညဲ့် ဆနာက် ံ ိုးသတ်မှတ်ခ  နက်   ခ ဉ်ိုးကပ်လာခ  န ်

ဤလ ပ်ငနိ်ုးစဉ်က   ဖြတ်သနိ်ုးရနအ်တွက် သငဲ့က်  ကူညီဆပိုးရန ်ကျွန် ပ်တ  ဲ့ရှ ဆနပပီိုး သငန်ငှဲ့ဆ်တွွေ့ ံ ကာ 
သင၏်ဆမိုးခွနိ်ုးမ ာိုးက   ဆဖြကကာိုးဆပိုးရဖခငိ်ုးအတွက် ဆပ ာ်ရ ငမ် ပါသည်။ 
ဆမိုးဖမနိ်ုးလ  သည်မ ာိုးနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ သ  ဲ့မဟ တ်  ံ ဆတွွေ့ မှုတစ်ခ သတ်မှတ်ရန ်
Indy@NationalCompassionFund.org ထံ အီိုးဆမိုးလ်ပ  ဲ့ပါ။ 

အငဒ်ယီောနောပ ုုံးလစ် 4/15 Survivors Fund 

https://nationalcompassion.org/fund/indianapolis-4-15-survivors-fund/
mailto:Indy@NationalCompassionFund.org
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အတည်ဖြစ်သ ော လပ်ုထ ုုံး 
ကသဂ တ်လ 16 ရက်၊ 2021 

 
ဤသည်မှာ လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာမ်တီ၊ National Compassion Fund၊  
အဆရိုးပါဆသာ အသ  ငိ်ုးအေ  ငိ်ုး၊ နငှဲ့ ်သာမနဖ်ပည်သူမ ာိုးထံမှ သက်   ငပ်ပီိုး သငဲ့ဆ်လ ာ်သညဲ့ ်
ထငဖ်မငခ် က်က   ရယူဆပါငိ်ုးစည်ိုးဆပိုးဆနသညဲ့ ်ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စမီံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးက ဆရိုး ွ ဆပိုးမညဲ့် 
အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်4/15 Survivors Fund (“Fund”) က   ထ နိ်ုးခ ြုပ်သွာိုးမညဲ့် အတည်ဖြစ်ဆသာ 
ဆပိုးဆေဆရိုး လ ပ်ထံ ိုးဖြစ်ပါသည်။ 

ရန်ပ ုသငွေကသပုံး ည ် သငွေသ ကုံးခ စောုံးခွေင မ်ျောုံး ည် မည် ကူမျှ တရောုံးဝင ်အခ ုငအ်မောဆ ုမှု   ု  မဟုတ ်
ခ စောုံးပ ုငခ်ွေင မ်ရ   ည ် လက်သဆောင ်ဖြစ် ည်။ သလျှောက်ထောုံး မူျောုံး၏ ခွေွဲဖခောုံး တမ် တမ်ှုမျောုံး၊ သပုံးသဝမှု 
စ  တမ် တခ်ျက်၊ သလျှောက်ထောုံးမှု လုပ်ငန်ုံးစဉ်၊ အချ န်ဇယောုံး၊ န င  ်သပုံးအပ်မည ် ပမောဏမျောုံးအဖပင ်
အဖခောုံးအရောမျောုံး အပါအဝင ်ဤအတည်ဖြစ်သ ော လုပ်ထ ုုံး၏ ကဏ္ဍအောုံးလ ုုံးက ု ရန်ပ ုသငွေ (Fund) 
စီမ ခန  ်ခွေွဲ မူျောုံးက အကကငု်ံးမွဲ  အလ ုုံးစ ု ဆ ုုံးဖြတပ် ုငခ်ွေင ဖ်ြင  ်ဖပငဆ်ငဖ်ခငု်ံး ဖပြုံလုပ်န ငုပ်ါ ည်။ 
 

 
 
ဤ ရနပ်ံ ဆင ွ (Fund) က   FedEx က ဆငဆွကကိုးဆထာက်ပံဲ့ထာိုးပပီိုး လ ပ်ငနိ်ုးမ ာိုး၊ ဆြာငဆ်ဒိုးရှငိ်ုးမ ာိုးနငှဲ့ ်
အလှူရှငလ်ူပ ဂ္ ြုလ်မ ာိုး၏ ရက်ဆရာမှုဆကကာငဲ့ ်ဆရှွေ့ က်လ ပ်က  ငန်  ငဖ်ခငိ်ုး ဖြစ်သည်။ ဧပပီလ 15 ရက်၊ 2021 
ခ နစှ် တ  က်ခ  က်မှု (“အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် တ  က်ခ  က်မှု”) အတွငိ်ုး သတ်ဖြတ်ခံရသူမ ာိုး၊ ရ ပ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ 
ထ ခ  က်ဒဏရ်ာရသူမ ာိုးနငှဲ့ ်FedEx အလ ပ်ရံ တွင ်ဥပဆဒနငှဲ့ညီ်စာွရှ ခ ဲ့ပပီိုး စ တ်ဒဏရ်ာ ကကံြုဆတွွေ့ ခ ဲ့ရသူမ ာိုး၏ 
မ သာိုးစ မ ာိုးက   ကူညီရန ်ရနပ်ံ ဆင ွ (Fund) က   အသံ ိုးဖပြုသွာိုးပါမည်။ National Compassion Fund၊ LLC၊ 
(ြက်ဒရယ်အခွန ် ID #30-0022798) သည်၊ 501(c)(3) အဖမတ်မယူဆသာအြွ ွေ့အစည်ိုး၊ National Center 
for Victims of Crime (ြက်ဒရယ်အခွန ်D #30-0022798) ၏ လ ပ်ငနိ်ုးခွ တစ်ခ  ဖြစ်သည်။ 

ခ စောုံးခွေင မ်ျောုံးအတွေက်  တမ် တခ်ျက်မီရန် အင်္ဂါသန  ၊ စက်တငဘ်ောလ 28 ရက်၊ 2021 ခုန စ်ထက် 
သနောက်မကျဘွဲ အွေန်လ ုငု်ံးတွေင ် သလျှောက်လ ောအောုံးလ ုုံးက ု တငပ် ု  ရပါမည်။ ခ ရ  ူည် အ က် 18 
န စ်သအောက် ဖြစ်ပါက ခ ရ ကူ ုယ်စောုံး မ ဘ   ု  မဟုတ ်အပ်ုထ န်ုံး ကူ သလျှောက်ထောုံးရမည်။ 

ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) မ ှဆပိုးအပ်မညဲ့် ပမာဏအတကွ် အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် (Indianapolis) တ  က်ခ  က်မှုဆကကာငဲ့ ်
ဖြစ်လာသညဲ့် ထ ခ  က်ဒဏရ်ာ၏ သက်ဆသနငှဲ့စ်ပ်လ ဉ်ိုး၍ ထ ခ  ကဒ်ဏရ်ာ၏ ဖပငိ်ုးထနမ်ှု၊ ထ ခ  က်ဒဏရ်ာ 
အမ  ြုိုးအစာိုးနငှဲ့ ် အခ က်အလက်တ  ဲ့ပါေငသ်ညဲ့် အခ က်အလက်မ  ြုိုးစံ က   ထညဲ့်သွငိ်ုးစဉ်စာိုးသွာိုးပါမည်။ 
သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသ ူတစဦ်ိုးခ ငိ်ုးအတွက် ပမာဏမ ာိုး  ံ ိုးဖြတ်ခ က်သည် ဆြာ်ဖပပါတ  ဲ့ 
ပါေငသ်ညဲ့် အခ က်အလက်အမ  ြုိုးမ  ြုိုးဆပေါ် မတူည်ပါမည်- (1) ကသဂ တ်လ 25 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်တွင ်ရနပ်ံ ဆင ွ
(Fund) ရှ  လက်က နဆ်ငပွမာဏ၊ (2) ရ ပ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ ထ ခ  ကဒ်ဏရ်ာမ ာိုး၏ သဆဘာသဘာေနငှဲ့ ်
အဆရအတွက်အဖပင ် သက်   ငရ်ာ သက်ဆသမ ာိုးနငှဲ့ ် သတ်မှတ် နယ်ဆဖမဧရ ယာတွင ် လူက  ယ်တ  င ်
ရှ ခ ဲ့သူမ ာိုး၏ အဆရအတွက်   ငရ်ာ ဆနာက် ံ ိုးအဆဖခအဆန ဆဒတာမ ာိုး လကခ်ံရရှ မှု၊ (3) 
တငဖ်ပထာိုးဆသာ ဆလ ာက်လ ာအာိုးလံ ိုးက   သံ ိုးသပ်မှု ပပီိုးစီိုးဖခငိ်ုးနငှဲ့ ်(4) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သမူ ာိုး၏ သံ ိုးသပ်ခ က်နငှဲ့ ်
အတည်ဖပြုခ က်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက တငဖ်ပထာိုးသညဲ့် အခ က်အလက်အာိုးလံ ိုး၏ မှနက်နမ်ှုက   
 ံ ိုးဖြတ်ဖခငိ်ုးနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ စီမံအ ပ်ခ ြုပ်သမူ ာိုးတွင ်လ ပ်ပ  ငခ်ငွဲ့အ်ဖပညဲ့်အေ ရှ သည်။ 

ဆပိုးဆေမှု အမ  ြုိုးအစာိုးမ ာိုးက   ဆအာက်တွင ်ဆြာ်ဖပထာိုးသည်-  
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 တမ် တခ်ျက်မီသ ော သလျှောက်ထောုံး မူျောုံး၏ အမျ ြုံုံးအစောုံးမျောုံး ( တမ် တခ်ျက်မီမှုက ု 
အမျ ြုံုံးအစောုံးတစ်ခု ော ကန  ် တထ်ောုံး ည်) 

A. သ ဆ ုုံးမှု ခ စောုံးခွေင မ်ျောုံးအတွေက် သလျှောက်ထောုံးမှု 

Surfside ပပ ြုက မှုဆကကာငဲ့ ် ဆသ ံ ိုးသာွိုးခ ဲ့ရသညဲ့်  ံ ိုးပါိုးသူမ ာိုးအတွက် သတ်မတှ်ခ က်မီဆသာ 
ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုးသည် ဤလ ပ်ထံ ိုးပါ အမ ာိုး ံ ိုး ဆပိုးဆင ွအမ  ြုိုးအစာိုးက   ရရှ ပါမည်။ သက်   ငဆ်သာ 
ဆဒတာအာိုးလံ ိုး လက်ခံရရှ ပပီိုးဆနာက ် ဆနာက် ံ ိုး ဆပိုးဆင ွ  ံ ိုးဖြတ်ခ က်က   အထက်ပါ 
မှတ်ခ က်အာိုးလံ ိုးနငှဲ့ ်ဆလ ာ်ညီစွာ ခ မှတ်သွာိုးပါမည်။ 

B. တစ်ညတော သဆုံးရ ုတက်ရန် လ ုအပ် ည ် ခ ရ မူျောုံးအတွေက် တစ်ဦုံးချငု်ံး ရုပ်ပ ုငု်ံးဆ ုငရ်ော 
ထ ခ ုက်မှု သလျှောက်လ ောမျောုံး 

FedEx အလ ပ်ရံ  သ  ဲ့မဟ တ် ကာိုးပါကငတ်ငွ ် ဥပဆဒနငှဲ့ညီ်စွာ ရှ ဆနခ ဲ့သူမ ာိုး  
(ပံ  1 တွင ် ဆြာ်ဖပထာိုးသညဲ့်အတ  ငိ်ုး)၊ ရ ပပ်  ငိ်ုး   ငရ်ာ ထ ခ  က်ဒဏရ်ာရရှ ခ ဲ့သူမ ာိုး၊ အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် 
တ  က်ခ  က်မှုမှ ရရှ ခ ဲ့သညဲ့ ် ရ ပ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ ထ ခ  က်ဒဏရ်ာမ ာိုးဆကကာငဲ့ ် ဧပပီလ 15 ရက်၊ ၊ 2021 ခ နစှ်နငှဲ့ ်
စက်တငဘ်ာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် (ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) သ  ဲ့ ဆလ ာက်လ ာတငရ်မညဲ့် ဆနာက ်ံ ိုးရက်) ကကာိုး 
တစ်ည သ  ဲ့မဟ တ် တစ်ညထက်ပ  ၍ ဆ ိုးရံ တက်ခ ဲ့ရသူမ ာိုးသည် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးနငှဲ့အ်ညီ 
ဆပိုးဆငရွရှ ပါမည်။ 

C. ဖပငပ်လူနော ပ ုစ ဖြင  ်ကု မှုခ ယူခွဲ  ည ် ခ ရ မူျောုံး၏ တစ်ဦုံးချငု်ံး ရုပ်ပ ုငု်ံးဆ ုငရ်ော ထ ခ ုက်ဒဏ်ရော 
သလျှောက်ထောုံးမှုမျောုံး 

FedEx အလ ပ်ရံ  သ  ဲ့မဟ တ် ကာိုးပါကငတ်ငွ ် ဥပဆဒနငှဲ့ညီ်စွာ ရှ ဆနခ ဲ့သူမ ာိုး  
(ပံ  1 တွင ် ဖပထာိုးသညဲ့်အတ  ငိ်ုး)၊ အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ် တ  က်ခ  က်မှုမှ ရ ပ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ 
ထ ခ  က်ဒဏရ်ာရခ ဲ့သညဲ့်၊ ကကာသပဆတိုးဆန ဲ့၊ ဧပပီလ 22 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်ထက် ဆနာက်မက ဘ  
ဖပငပ်လူနာအဖြစ ် ဆ ိုးေါိုးက သမှုက   လက်ခံရရှ ခ ဲ့သညဲ့် သတ်မတှ်ခ က်မီဆသာ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးအရ ဆငဆွပိုးဆခ မှု လက်ခံရရှ ပါမည်။ 

D. ရုပ်ပ ုငု်ံးဆ ုငရ်ော စ တဒ်ဏ်ရော  က ြုံသတွေွေ့ ခွဲ ရ ည ် အလုပ်ခွေငတ်ွေငရ်  သန ည ် လူပုင်္္ ြုံလ်မျောုံး 

အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် တ  က်ခ  က်မှု ဖြစ်ပွာိုးခ  နတ်ွင ်8951 Mirabel Road (ပံ  1 တွင ်ဖပထာိုးသညဲ့်အတ  ငိ်ုး) ၌ 
ဥပဆဒနငှဲ့ညီ်စွာ ရှ ဆနခ ဲ့သညဲ့ ် လူပ ဂ္ ြုလ်မ ာိုးနငှဲ့ ် စ တ်ဒဏရ်ာ ခံစာိုးခ ဲ့ရသူမ ာိုးသည် ဤလ ပ်ထံ ိုးအရ 
ဆပိုးဆငရွရှ ရန ်သတ်မှတ်ခ က်မီသည်။ 
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လုပ်ငန်ုံးစဉ်န င  ်လုပ်ထ ုုံးမျောုံး 

သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ရနပ်ံ ဆင ွ (Fund) မှ ဆပိုးဆငကွ   လက်ခရံရှ ရန ်အလ  ဲ့ငာှ 
ခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုးအတွက် ဆလ ာက်လ ာက   တငဖ်ပရမည်။ သလျှောက်လ ောက ု အင်္ဂါသန  ၊ စက်တငဘ်ောလ 28 ရက်၊ 
2021 ခုန စ် သနောက်ဆ ုုံးထောုံး၍ တငဖ်ပရမည် [  ု  ရောတွေင ် ရန်ပ ုသငွေ (Fund) စီမ ခန  ်ခွေွဲ မူျောုံး ည် 
တစ်ဦုံးတည်ုံး ဆ ုုံးဖြတခ်ျက်ဖြင  ်  တမ် တသ်နောက်ဆ ုုံးရက် ထပ်တ ုုံးမှုက  ု ခွေင ဖ်ပြုံပ ုငခ်ွေင ရ်   ည်]။ 
ဆလ ာက်လ ာတွင၊် ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက  ံ ိုးပါိုးသွာိုးဆသာ ဒ ကခခံခ ဲ့ရသူမ ာိုးအတွက်၊ 
ရ ပ်ပ  ငိ်ုးထ ခ  က်ဒဏရ်ာအတွက၊် သ  ဲ့မဟ တ် အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်တ  က်ခ  က်မှုက   က  ယ်တ  င ်ဖမငဆ်တွွေ့ ခ ဲ့မှုဆပေါ် 
အဆဖခခံသညဲ့် စ တ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ ထ ခ  က်ခံစာိုးရမှုအတွက် အက  ြုိုးခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုး ရှာဆြွဆနဖခငိ်ုး ဟ တ ်မဟ တ် 
ခွ ဖခာိုးဆြာ်ဖပပါလ မဲ့်မည်။ အရည်အခ ငိ်ုးဖပညဲ့်မီဆသာ ဆလ ာကထ်ာိုးသူတစဦ်ိုးခ ငိ်ုးစီသည် 
အက  ြုိုးခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုးအတွက် ဆလ ာက်ထာိုးမှုတစ်ခ က  သာ တငဖ်ပသငဲ့ပ်ါသည်။ 
၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ဆလ ာက်ထာိုးမှုတွင၊် ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ၎ငိ်ုးတ  ဲ့အရည်အခ ငိ်ုးဖပညဲ့်မီဆသာ 
ဆပိုးဆေမှုအမ  ြုိုးအစာိုးတစ်ခ က  သာ ဆရွိုးခ ယရ်ပါမည်။ 

သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုး ထညဲ့်စဉ်ိုးစာိုးဖခငိ်ုးအတွက ်လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်နငှဲ့ ်လ ပ်ထံ ိုးမ ာိုးသည် 
ဆအာက်ပါအတ  ငိ်ုး ဖြစ်ပါမည်- 

A. ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) က   National Compassion Fund က စမီံခန ဲ့ခ်ွ ဆပိုးပါမည် 

NCF ေဘ်   က ် (www.NationalCompassionFund.org) တွင ် တည်ရှ သညဲ့် 
အွနလ်  ငိ်ုး က်သွယ်ရနဆ်ြာငမ်ှတစ် ငဲ့ ် ၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ အခ က်အလက်မ ာိုးက   တငသ်ွငိ်ုးထာိုးဖခငိ်ုးဖြငဲ့ ်
National Compassion Fund (“NCF”) ထံ လ  အပ်ဆသာ အခ က်အလက်မ ာိုး ဆပိုးအပ်ထာိုးသညဲ့ ်
သ ထာိုးဆသာ အလာိုးအလာရှ သညဲ့် ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံ ိုးထ ံ ရနပ်ံ ဆင ွ (Fund) က   အ ပ်စ  ိုးမညဲ့ ်
အတည်ဖပြုထာိုးသညဲ့် လ ပထ်ံ ိုးနငှဲ့ ်အက  ြုိုးခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုးအတွက် အွနလ်  ငိ်ုးဆလ ာက်လ ာတငသ်ွငိ်ုးရန ်လငဲ့ခ် ်
(“ဆလ ာက်လ ာ”) နငှဲ့ ် အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးက   အီိုးဆမိုးလ်ဖြငဲ့ ် ဆပိုးပ  ဲ့ပါမည်။ 

https://www.nationalcompassionfund.org/
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အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးအဖပင ် ဆလ ာက်လ ာတငမ်ှု လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်နငှဲ့ပ်တ်သက်ဆသာ 
အခ က်အလက်မ ာိုးက   ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်တွင ် စတင၍် NCF ေဘ ်  က်တွငလ်ည်ိုး 
ေငဆ်ရာက်ကကညဲ့်ရှုန  ငပ်ါမည်။ NCF (“ရနပ်ံ ဆင ွ (Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုး”) မ ှ က  ယ်စာိုးလှယ်မ ာိုးသည် 
ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုးက   စီမံခန ဲ့ခ်ွ ပပီိုး  ကလ်က်ဆ ာငရွ်က်သွာိုးပါမည်။ ခ ရ တူစ်ဦုံး   ု  မဟုတ ်
က ုယ်စောုံးလ ယ်တစ်ဦုံးလျှင ်သလျှောက်လ ောတစ်သစောငစ်ော တင ်ွေငု်ံးရမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးမှုမ ာိုးအာိုးလံ ိုးက   
အဂလ ါဆန ဲ့၊ စက်တငဘ်ာလ 28 ရက၊် 2021 ခ နစှ်ထက်ဆနာက်မက ဘ  ဖပညဲ့်စံ ဆအာင ် ဖြညဲ့်စွက်၍ ရနပ်ံ ဆင ွ
(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးထ ံ (ဆလ ာက်လ ာတွင ် အဆသိုးစ တ်ဆြာ်ဖပထာိုးသညဲ့ ် လ  အပ်ဆသာ 
အဆထာက်အကူဖပြု စာရွက်စာတမ်ိုးအာိုးလံ ိုး သ  ဲ့မဟ တ် အခ က်အလက်တွင ် ခ  ြု ွေ့ယွငိ်ုးမှုမ ာိုးက   
ဖပင ်ငဆ်ပိုးသညဲ့် အခ က်အလက်မ ာိုးနငှဲ့အ်တူ) တငဖ်ပရမည်။ ဆလ ာက်လ ာ ဖြညဲ့်စွက်မှု   ငရ်ာ 
ဆမိုးခွနိ်ုးမ ာိုးက   Indy@NationalCompassionFund.org သ  ဲ့ အီိုးဆမိုးလ်ဖြငဲ့ ်ဆပိုးပ  ဲ့သငဲ့ပ်ါသည်။ 

B. ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်မှစတင၍် အနွလ်  ငိ်ုးဆလ ာက်လ ာက   
www.NationalCompassionFund.org တွင ်ေငဆ်ရာက်အသံ ိုးဖပြုန  ငပ်ါလ မဲ့်မည်။ အငတ်ာနက် 
အသံ ိုးဖပြုရန ်အ ငမ်ဆဖပသညဲ့် ဆလ ာကထ်ာိုးသူမ ာိုးအာိုး အဖခာိုးဆသာ တငဖ်ပဆရိုး အကူအညီ   ငရ်ာ 
လမ်ိုးည နအ်တွက် ဆခေါ်   သူအခမ ဲ့ ဆလ ာကထ်ာိုးသူ အကူအည ီြ နိ်ုး 855-4VICTIM (855-484-2846) သ  ဲ့ 
ြ နိ်ုးဆခေါ်   ရန ်ြ တ်ဆခေါ်အပပ်ါသည်။ 

C. ဆလ ာက်လ ာတငသ်ူက မဖပညဲ့်စံ ဆသာ သ  ဲ့မဟ တ် မလံ ဆလာက်ဆသာ ဆလ ာက်လ ာ (ဥပမာ၊ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူသည် လ  အပ်ဆသာ စာရွက်စာတမ်ိုးက   ထညဲ့်သွငိ်ုးထာိုးဖခငိ်ုး မရှ ပါက သ  ဲ့မဟ တ် 
ဆလ ာက်လ ာက   အဖပညဲ့်အစံ  မဖြညဲ့်ခ ဲ့ပါက) က   တငဖ်ပသညဲ့်အခါ၊ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စမီံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုး ရံ ိုးမှ 
က  ယ်စာိုးလှယ်တစ်ဦိုးသည် အ   ပါ မဖပညဲ့်စံ မှုမ ာိုးက   ဖြည်ဲ့စွက်ရနအ်လ  ဲ့ငာှ ဆလ ာကထ်ာိုးသူထံ 
အီိုးဆမိုးလ် အသ ဆပိုးခ က ်ဆပိုးပ  ဲ့ပါမည်။ 

D. ဆထာက်ပံဲ့ဆငအွာိုးလံ ိုး တငဖ်ပမှုအတွက ်သတ်မှတ်ဆနာက် ံ ိုးရက်နငှဲ့ ်သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ 
ဆလ ာက်ထာိုးမှုအာိုးလံ ိုးက   ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စမီံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးက အတည်ဖပြုသံ ိုးသပ်၍ 
 ံ ိုးဖြတ်ခ က်ခ ပပီိုးဆနာက် မကကာမီတွင ်ဆပိုးဆငမွ ာိုးထ တ်ဆပိုးပါမည်။ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) 
စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးသည် သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ ဆလ ာက်ထာိုးသူတစ်ဦိုးခ ငိ်ုးထ ံခ က ်သ  ဲ့မဟ တ် 
အီလက်ထရွနိ်ုးနစ ်လ  ဆဖပာငိ်ုးမှုဖြငဲ့ ်ဆပိုးဆငမွ ာိုး လ  ဆဖပာငိ်ုးဆပိုးအပ်မှု   ငရ်ာ အတည်ဖပြုခ က်အတွက် 
အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ ဆပိုးဆင ွ ံ ိုးဖြတ်ခ က်မ ာိုးက   လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတထီံ တငဖ်ပပါမည်။ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ဆငဆွပိုးဆခ မှုတစစ်ံ တစ်ရာ၏ အခ  နက်ာလဆပေါ်တွင ်
တရာိုးဆသတွက်မထာိုးရပါ။ စမီံအ ပ်ခ ြုပ်သူမ ာိုး၊ လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီနငှဲ့ ်NCF တ  ဲ့တွင ်
ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) မှ ဆပိုးဆင ွတစ်စံ တစ်ရာ၏ သတ်မှတ်ခ က်ဆကကာငဲ့ ်ဖြစ်လာသညဲ့် ထ ခ  ကမ်ှု 
မှနသ်မ အတွက် မည်သညဲ့် တာေနခ်ံမှုမ  မရှ ဆစရပါ။ 

E.  ံ ိုးပါိုးသွာိုးသူသည် ဆသ ံ ိုးခ  နတ်ွင ်အ မ်ဆထာငရှ် ပါက  ံ ိုးပါိုးသာွိုးဆသာ ခံရသူတစ်ဦိုးအတွက် 
တငဖ်ပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လ ာသည ်အ မ်ဆထာငြ်က် သ  ဲ့မဟ တ် တရာိုးေငလ်က်တွ ဆြာ၏် လက်မှတ် 
လ  အပ်မည်ဖြစ်ပပီိုး  ံ ိုးပါိုးသွာိုးဆသာ ခံရသူ ဆနထ  ငသ်ညဲ့်ဆနရာ၏ ဆဒသတွငိ်ုး ဆသတမ်ိုးစာ   ငရ်ာ 
တရာိုးစီရငမ်ှု ဥပဆဒအရ နစ်နာဆကကိုး လက်ခံရရှ ရန ်သတ်မှတ်ခ က်မီန  ငသ်ညဲ့် လူမ ာိုး (ဥပမာ၊ 
အ မ်ဆထာငြ်က်၊ ကဆလိုးငယ်မ ာိုး၊ မ ဘမ ာိုး၊ ဆမွိုးခ ငိ်ုးမ ာိုး) နငှဲ့စ်ပ်လ ဉ်ိုးဆသာ အခ က်အလက်မ ာိုးလည်ိုး 
ပါေငပ်ါမည်။ ခံရသူသည ်အ မ်ဆထာငရှ် ခ ဲ့ပါက အဆမွဥစစာက   တရာိုးေင ်စီမံခငွဲ့ရှ် သညဲ့် ပ ဂ္ ြုလ်ဆရိုး 
က  ယ်စာိုးလှယ်က ဆလ ာက်လ ာက   တငဖ်ပရမည်။ ဆသ ံ ိုးသူသည် ဆသတမ်ိုးစာက   ခ နမ်ထာိုးခ ဲ့ပါက 
ပ ဂ္ ြုလ်ဆရိုး က  ယ်စာိုးလှယ်သည်  ံ ိုးပါိုးသွာိုးသူ၏ တရာိုးေင ်အဆမွခံမ ာိုးနငှဲ့ ်ခံစာိုးခငွဲ့ရှ် သမူ ာိုးအကကာိုး 
ဆငဆွကကိုးမ ာိုး ခွ ဆေဆပိုးမှုအတွက်  ံ ိုးပါိုးသွာိုးသူ၏ အ   ပါဖပြု အစီအစဉ်က   ကက ြုတငဖ်ပင ်ငရ်မည်။ 
 ံ ိုးပါိုးသွာိုးသူသည် ဆသ ံ ိုးခ  နတ်ွင ်အ မ်ဆထာငဖ်ပြုရန ်ဆစဲ့စပထ်ာိုးပါက၊ အတူဆနဆြာန်ငှဲ့ ်
တစ်အ မ်တည်ိုးဆနပါက သ  ဲ့မဟ တ် အ မ်ဆထာငြ်က်နငှဲ့ ်ခွ ဆနပါက၊ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူသည် 

mailto:Indy@NationalCompassionFund.org
https://www.nationalcompassionfund.org/
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၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ က  ယ်ပ  င ံ် ိုးဖြတ်ခ က်ဖြငဲ့ ်ဆသ ံ ိုးသူ၏ ဆစဲ့စပထ်ာိုးသူ၊ အတူဆနဆြာ ်သ  ဲ့မဟ တ် 
ကဆလိုးမ ာိုးအာိုး အ   ပါဖပြု ခွ ဆေဆပိုးဆရိုး အစီအစဉ်တွင ်ထညဲ့်သငွိ်ုးရန  ငပ်ါသည်။ အ   ဖပြုအစီအစဉ်က   
အ   ပါ အစီအစဉ်အတွက် အ   ပါ တရာိုးေင ်အဆမွခံမ ာိုး၊ ခံစာိုးခငွဲ့ရှ် သူမ ာိုး၊ ဆစဲ့စပ်ထာိုးသူ သ  ဲ့မဟ တ် 
အတူဆနဆြာ်မ ာိုးက သဆဘာတူလ င ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့ထံ ခွ ဆေဆပိုးပါမည်။ ပ ဂ္ ြုလ်ဆရိုး က  ယ်စာိုးလယှ်အဖြစ် 
ဖပြုမူမညဲ့်လူ သ  ဲ့မဟ တ် အ   ဖပြု ခွ ဆေမှုနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ အဆမွခံစာိုးသူမ ာိုးကကာိုး သဆဘာတူညီခ က ်
မရန  ငပ်ါက၊ ဆလ ာကထ်ာိုးသူမ ာိုးသည် မည်သူက ဆလ ာက်ထာိုးမှု တငဖ်ပရန ်ဥပဆဒအရ တာေနရှ် ဆသာ 
သတ်မှတ်ခ က်မီသူ ဖြစ်ဆကကာငိ်ုး  ံ ိုးဖြတ်ရန ်ဆသတမ်ိုးစာအတည်ဖပြုဆရိုး တရာိုးရံ ိုးထံမ ှ
တရာိုးေငခ်ွငဲ့ဖ်ပြုခ က် ရယူရန ်လ  အပ်ပါမည်။ အ   ပါဖြစ်ရပ်မ ာိုးတွင၊် သဆဘာတူညီခ က် မရမခ ငိ်ုး 
ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သမူ ာိုးသည ်မ မ တ  ဲ့၏ က  ယ်ပ  င ံ် ိုးဖြတ်ခွငဲ့ဖ်ြငဲ့ ်ဆငမွ ာိုးက   
ထ နိ်ုးသ မ်ိုးထာိုးပါမည် သ  ဲ့မဟ တ် သီိုးဖခာိုးတာေနခ်ံရနန်ငှဲ့ ်မှနက်နဆ်သာ တရာိုးရံ ိုးအမ န ဲ့ဖ်ြငဲ့ ်
ဆဖပလည်မှုရှ ပပီိုးဆနာက်တွငသ်ာ ခွ ဆေဆပိုးရန ်ဆသတမ်ိုးစာအတည်ဖပြုဆရိုး တရာိုးရံ ိုးထ ံသက်   ငရ်ာ 
ဆငမွ ာိုးက   အပ်နှထံာိုးပါမည်။ 

F. အသက်မဖပညဲ့်ဆသိုးဆသာကဆလိုးက ဆလ ာက်ထာိုးမှုက   လ  အပ်ပါက၊ မ ဘ သ  ဲ့မဟ တ် 
တရာိုးေငအ် ပ်ထ နိ်ုးသူက ဆလ ာက်လ ာက   တငဖ်ပကာ လက်မှတထ်  ိုးရပါမည်။ မသနစ်ွမ်ိုးဆသာ 
အရွယ်ဆရာက်ပပီိုးသူအတွက် ဆလ ာက်ထာိုးမှုက   လ  အပ်ပါက၊ ဆလ ာက်လ ာနငှဲ့အ်တူ က  ယစ်ာိုးလှယ် 
ဖပြုလ ပ်ပ  ငခ်ွငဲ့၊် အ ပထ် နိ်ုးခွငဲ့န်ငှဲ့ ်အ ပ်ထ နိ်ုးမှု ခန ဲ့အ်ပ်မှု သ  ဲ့မဟ တ် က  ယ်စာိုးဖပြုမူတာေနက် ဲ့သ  ဲ့ 
က  ယ်စာိုးလှယ် လ ပ်န  ငစ်မွ်ိုးရှ ဆကကာငိ်ုး သကဆ်သအဆထာက်အထာိုး လ  အပ်ပါမည်။ 

G. ရ ပ်ပ  ငိ်ုး   ငရ်ာ ထ ခ  က်ဒဏရ်ာအတွက် တငဖ်ပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လ ာတွင ်(i) 
ဆ ိုးရံ တက်ရသညဲ့်ဆန ဲ့ (သက်   ငပ်ါက)၊ (ii) က သသညဲ့်ဆန ဲ့ သ  ဲ့မဟ တ် ညအ ပ်ကာဆ ိုးရံ တက်ရပါက 
ဆ ိုးရံ  ငိ်ုးရသညဲ့်ဆန ဲ့နငှဲ့ ်(iii) အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် (Indianapolis) တ  က်ခ  က်မှုဆကကာငဲ့ ်
ထ ခ  က်ဒဏရ်ာဖြစ်ခ ဲ့ဆကကာငိ်ုး က သဆပိုးဆနဆသာ  ရာေနမ် ာိုးထံမှ ထ ခ  က်ဒဏရ်ာ၏ 
သဆဘာသဘာေနငှဲ့ ်တစ်ပပ ြုငန်က်တည်ရှ ဆနဆသာ သက်ဆသတ  ဲ့က   အတည်ဖပြုသညဲ့် ဆ ိုးဘက်   ငရ်ာ 
အခ က်အလက်မ ာိုး ထ တ်ဆပိုးရန ်ခွငဲ့ဖ်ပြုခ က် ပါေငရ်မည်။ 

H. စ တ်ဒဏရ်ာအတွက် တငဖ်ပထာိုးသညဲ့် ဆလ ာက်လ ာတွင ်အလ ပ်မှတ်တမ်ိုးမ ာိုး သ  ဲ့မဟ တ် 
ဥပဆဒစ  ိုးမ  ိုးဆရိုး   ငရ်ာ မှတ်တမ်ိုးမ ာိုးဖြငဲ့ ်အတည်ဖပြုထာိုးသညဲ့် ဆလ ာကထ်ာိုးသူ၏ အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် 
တ  က်ခ  က်မှုဆနရာတွင ်တည်ရှ မှု ပါရှ ရမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူထက်စာလ င ်ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) 
စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးသည် ဤအခ က်အလက် မှနက်နမ်ှုအတွက် တာေနရှ် ပါမည်။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် 
ဆ ိုးဘက်   ငရ်ာ မှတ်တမ်ိုးမ ာိုး ထ တ်ဖပနခ်ငွဲ့ ်အဖပင ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ ဆရာဂါလကခဏာမ ာိုးနငှဲ့ ်ခံယူခ ဲ့သညဲ့် 
က သမှုမ ာိုးက   ဆထာက်ခံသညဲ့ ်က မ်ိုးက  နလ် ာက  လည်ိုး တငဖ်ပရမည်။ 

I. NCF၊ ၎ငိ်ုး၏ စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးနငှဲ့ ်လ ပင်နိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီသည် ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးက 
တငဖ်ပသညဲ့် အခ က်အလက်အာိုးလံ ိုး၏ လ  ြုွေ့ ေှက်ဆရိုးက   အတတ်န  င ်ံ ိုး 
ထ နိ်ုးသ မ်ိုးထာိုးဆပိုးမည်ဖြစ်ဆသာ်လည်ိုး အာမခံမဆပိုးန  ငပ်ါ။ ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးအဆနဖြငဲ့ ်
ဤလ ပ်ထံ ိုးအရ တငဖ်ပထာိုးသညဲ့် အခ က်အလက်မ ာိုးက   လူသ ရှငက်ကာိုး ဖပြုလ ပ်လ  က်ပါက ဖြစ်လာမညဲ့် 
ဆနာက် က်တွ မ ာိုးက  လည်ိုး ထညဲ့်စဉ်ိုးစာိုးရပါမည်။ 

J. ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) သည် ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) ထံမ ှဆပိုးဆငမွ ာိုး လက်ခံရရှ ဆနသူမ ာိုးအတွက ်
အခွနအ်ကကံဆပိုးမှု ဖပြုလ ပ်မဆပိုးန  ငပ်ါ။ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးသည် အ   ပါဆပိုးဆငမွ ာိုးအတွက် 
အခွနတ်ာေနန်ငှဲ့ ်ပတ်သက်ဆသာ ဆမိုးခွနိ်ုးမ ာိုးအတွက် သင၏် အခွနအ်ကကံဆပိုးနငှဲ့ ်
တ  ငပ်ငဆ် ွိုးဆနိွုးဖခငိ်ုးက   အကကံဖပြုပါသည်။ 
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K. အက  ြုိုးခံစာိုးခွငဲ့မ် ာိုးက   ဆပိုးဆေမှုအာိုးလံ ိုး ပပီိုးစီိုးသည်ဲ့ဆနာက် သီိုးဖခာိုး စ စစ်ဆရိုးလ ပ်ငနိ်ုးတစ်ခ က 
သဆဘာတူထာိုးသညဲ့် လ ပင်နိ်ုးစဉ်မ ာိုးအတ  ငိ်ုး အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ် 4/15 Survivors Fund ၏ 
စစ်ဆ ိုးခ က်အဖပညဲ့်အစံ က   ဆ ာငရွ်က်သွာိုးပါမည်။ အ   ပါ သဆဘာတထူာိုးသညဲ့် လ ပင်နိ်ုးစဉ်မ ာိုးမှ 
ရလဒမ် ာိုးက   ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စမီံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးထံမှ အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ အစီရငခ်ံစာနငှဲ့အ်တူ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုး၊ အလှူရှငမ် ာိုးနငှဲ့ ်သာမနဖ်ပည်သူမ ာိုးထံ ထ တ်ဖပနသ်ာွိုးပါမည်။ 

 

ကမ်ုံးလင ဆ်က် ွေယ်မှု 

A. National Compassion Fund (NCF) သည် အငဒ်ယီာနာပ  ိုးလစ ်တ  က်ခ  က်မှု ခံခ ဲ့ရသူမ ာိုးအာိုး 
ဆလ ာက်လ ာ လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်နငှဲ့ ်ပတ်သက၍် အခ က်အလက်မ ာိုးဆပိုးရန၊် ဆလ ာက်လ ာမ ာိုး 
တငဖ်ပဖခငိ်ုး   ငရ်ာ ဆမိုးခွနိ်ုးမ ာိုးက   ဆဖြ   ရန၊် ဆလ ာက်လ ာမ ာိုး   ငရ်ာ ခ  ြု ွေ့ယငွိ်ုးခ က်မ ာိုးက   
ဖပင ်ငရ်ာတွင ်ခံခ ဲ့ရသူမ ာိုးက   ကူညီရနန်ငှဲ့ ်ဆလ ာက်လ ာမ ာိုး တငဖ်ပရန ် နဒရှ သညဲ့် 
သတ်မှတ်ခ က်မီသူအာိုးလံ ိုးသည် လ  အပ်သည်မ ာိုးလ ပ်ဆ ာငန်  ငဆ်ကကာငိ်ုး ဆသခ ာဆစရနအ်တွက် 
လ ပ်က  ငရ်န ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့ထ ံတငဖ်ပရန ်သတ်မှတ်ဆနာက် ံ ိုးရက်ဖြစ်ဆသာ အဂလ ါဆန ဲ့၊ စက်တငဘ်ာလ 28 ရက်၊ 
2021 ခ နစှ်မတ  ငခ်င ်တယ်လီြ နိ်ုး၊ ဆမိုးလ၊် လူက  ယ်တ  ငန်ငှဲ့ ်အဖခာိုးအီလက်ထရွနိ်ုးနစ်ပံ စံမ ာိုးဖြငဲ့ ်
ကမ်ိုးလငဲ့ ်က်သွယ်မှုဖပြုန  ငသ်ည်။ သ  ဲ့ဆသာ ်NCF သည ်သတ်မှတ်ခ က်မီန  ငသ်ူအာိုးလံ ိုးထသံ  ဲ့ 
 က်သွယ်ရန ်အာမခံမှုမဖပြုပါ သ  ဲ့မဟ တ် NCF နငှဲ့ ်အ က်အသွယ်ရှ သညဲ့် 
သတ်မှတ်ခ က်မီသူအာိုးလံ ိုးသည် လ ပ်ထံ ိုးတငွ ်ပါေငမ်ည်ဟ  အာမခံမဆပိုးပါ။ ဆလ ာက်ထာိုးမှုက   
အခ  နန်ငှဲ့တ်စ်ဆဖပိုးညီ တငဖ်ပပပီိုး လက်ခံရရှ ဆကကာငိ်ုး ဆသခ ာဆစရနမ်ှာ ဆလ ာက်လ ာတငဖ်ပရန ်
သတ်မှတ်ခ က်မီသူ၏ တာေနသ်ာ ဖြစ်သည်။ ဥပဆဒစ  ိုးမ  ိုးဆရိုး သ  ဲ့မဟ တ ်က နိ်ုးမာဆရိုးဆစာငဲ့ဆ်ရှာက်မှု 
ကျွမ်ိုးက ငသ်ူမ ာိုးက လက်က  ငဖ်ပြုထာိုးသညဲ့်  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ာိုးက   NCF နငှဲ့ ်
မည် ည ်အခါမျှ မ ဆေမည် မဟ တ်ပါ၊ ထ  ဲ့အဖပင ်အငဒ်ယီာိုးနာိုး ရာဇေတ်မှု ခံရသူမ ာိုးအတွက် 
နစ်နာဆကကိုး ပရ  ဂရမ ်သ  ဲ့မဟ တ် ဥပဆဒစ  ိုးမ  ိုးဆရိုးထံ  က်အသွယ်မ ာိုးက   မ ဆေထာိုးရံ ဖြငဲ့ ်
 က်သွယ်မှုရရှ မည်   သညဲ့် ယူ ခ က် မရှ ရပါ။ အခ က်အလက်မ ာိုးက   ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) သီိုးဖခာိုး 
အွနလ်  ငိ်ုး က်သွယ်ရနဆ်ြာငမ်ှတစ် ငဲ့ ်NCF နငှဲ့အ်တူ မ ဆေရပါမည်။ 

B. န ဂံ ိုးခ ြုပ်ပပီိုးသညဲ့်ဆနာက ်အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးနငှဲ့ ်ဆလ ာက်လ ာ အခ က်အလက်မ ာိုးက   
www.NationalCompassionFund.org ဆပေါ် ရှ  ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) သီိုးဖခာိုး အွနလ်  ငိ်ုး က်သယွ်ရနဆ်ြာငက်   
ဖြညဲ့်စွက်ထာိုးဆသာ သ ရှ ထာိုးသညဲ့် ခံရသူမ ာိုးအာိုးလံ ိုးထံ ဖြန ဲ့ဆ်ေဆပိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) 
စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးသည် ဆလ ာက်လ ာမ ာိုးက   သတ်မှတ်ဆနာက် ံ ိုးရက်ဖြစ်ဆသာ အဂလ ါဆန ဲ့၊ စက်တငဘ်ာလ 
28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် မတ  ငခ်င ်တငဖ်ပန  ငဆ်စရန ်အလ  ဲ့ငာှ ဆတာငိ်ုး   သညဲ့်အတ  ငိ်ုး 
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးနငှဲ့ ်တ  က်ရ  က် လ ပ်က  ငသ်ွာိုးမည်။ 

C. ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စမီံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးနငှဲ့ ်မ က်နာှခ ငိ်ုး   ငဆ်တွွေ့ ံ ဖခငိ်ုး 
သ  ဲ့မဟ တ် ြ နိ်ုးဖြငဲ့ဆ်တွွေ့ ံ ဖခငိ်ုးက   စီစဉ်ရန ်ဆတာငိ်ုး   န  ငပ်ါသည်။ ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်နငှဲ့ ်
ဆအာက်တ  ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် ကာလအတွငိ်ုး ဆလ ာက်လ ာမ ာိုးက   စ စစ်သွာိုးပါမည်။ 
ဆလ ာက်လ ာမ ာိုးက   စ စစ်မှုမဖပြုမ ီရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သူမ ာိုးနငှဲ့ ်ဆတွွေ့ ံ မှုမ ာိုး ဆတာငိ်ုး   ထာိုးသညဲ့် 
ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံ ိုးအာိုး ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်နငှဲ့ ်စက်တငဘ်ာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် 
ကာလအတွငိ်ုး ဆတွွေ့ ံ မှုအတွက် စစီဉ်ဆပိုးသာွိုးပါမည်။ ဆတွွေ့ ံ မှုမ ာိုးက   နစှ်ဦိုးနစှ်ြက် အ ငဆ်ဖပသညဲ့် 
အခ  နန်ငှဲ့ ်ဆနရာမ ာိုးတွင ်စီစဉ်သွာိုးပါမည်။ ဆတွွေ့ ံ မှု ဆတာငိ်ုး   ရန၊် ဆတာငိ်ုး   မှုက   အီိုးဆမိုးလ်လ ပ်စာ 
Indy@NationalCompassionFund.org မှတစ် ငဲ့ ်ဆပိုးပ  ဲ့ပါ။  

https://www.nationalcompassionfund.org/
mailto:Indy@NationalCompassionFund.org
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စီစဉ်ထောုံးသ ော အငဒ်ယီောနောပ ုုံးလစ် အချ န်ကောလ  

• ဧပပီလ 15 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – ရ  က်ကူိုးမှုဖပြုလ ပ်မည် 
• ဧပပီလ 19 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် –  က်သွယ်ရနဆ်ြာငက်   NCF ေဘ်   က်တွင ်စတငသ်ည ်
• ဇွနလ် 9 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မတှ်ဆရိုးဆကာ်မတီ အစည်ိုးအဆေိုး အြွ ွေ့ေငဖ်ြစမ်ှုက   

ဆကကညာသည် 
• ဇွနလ် 16 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မတှ်ဆရိုးဆကာ်မတီ၏ ပထမ ံ ိုး အစည်ိုးအဆေိုး၊ 

လ ပ်ထံ ိုးမူကကမ်ိုးမ ာိုးက   အတည်ဖပြုသည်၊ ဘာသာဖပန ်  မှုအတွက် ပ  ဲ့သည် 
• ဇွနလ် 21 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – လ ပ်ထံ ိုးမကူကမ်ိုး ဘာသာဖပန ်  မှုမ ာိုးက   လက်ခံရရှ သည ်
• ဇူလ  ငလ် 8 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – လ ပထ်ံ ိုးမူကကမ်ိုးက   ထ တ်ဖပနသ်ည်၊ 

အမ ာိုးဖပည်သူမှတ်ခ က်ကာလစတငသ်ည ်
• ကသဂ တ်လ 13 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – အမ ာိုးဖပည်သူမှတ်ခ က်ကာလ ပပီိုး ံ ိုးသည် 
• ကသဂ တ်လ 16 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပထ်ံ ိုးမ ာိုးက   အတည်ဖပြုရန ်

လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီ ဆတွွေ့ ံ သည် 
• ကသဂ တ်လ 19 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပထ်ံ ိုး ဘာသာဖပန ်  မှုမ ာိုးက   

လက်ခံရရှ သည် 
• ကသဂ တ်လ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – မ သာိုးစ မ ာိုးနငှဲ့ ်စ တ်ပါေငစ်ာိုးသူမ ာိုးအာိုးလံ ိုးအတွက် NCF 

ေဘ်   က်တွင ်အတည်ဖပြုထာိုးဆသာ လ ပ်ထံ ိုးက   ဖြန ဲ့ဆ်ေသည် 
• ကသဂ တ်လ 30 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – ဆလ ာက်လ ာက   အွနလ်  ငိ်ုးတွင ်ရရှ န  ငသ်ည်။ သ ရှ ထာိုးဆသာ 

ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးနငှဲ့ ် က်သွယ်ရနစ်ာရငိ်ုးရှ  အလာိုးအလာရှ ဆသာ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူအာိုးလံ ိုးထ ံဆလ ာက်လ ာတငရ်န ်လမ်ိုးည နခ် က်မ ာိုးက   ဖြန ဲ့ဆ်ေဆပိုးပါမည်။ 

• ကသဂ တ်လ 30 ရက် – စက်တငဘ်ာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ်– ဆလ ာက်လ ာမ ာိုးက   ဖြည်ဲ့စကွ်ပပီိုး 
(လ  အပ်ဆသာ စာရွက်စာတမ်ိုးမ ာိုးနငှဲ့အ်တူ) ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သမူ ာိုးထံ တငဖ်ပသည်။ 

• စက်တငဘ်ောလ 28 ရက်၊ 2021 ခုန စ် – ခ စောုံးခွေင မ်ျောုံးအတွေက် သလျှောက်လ ောတငဖ်ပရန် 
 တမ် တသ်နောက်ဆ ုုံးရက် 

• ကသဂ တ်လ 25 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) သည ်လှူဒါနိ်ုးမှုမ ာိုးက   ပ တ်လ  က်သည ်
• ကသဂ တ်လ 30 ရက် – စက်တငဘ်ာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သမူ ာိုးနငှဲ့ ်

ဆတွွေ့ ံ မှုအာိုးလံ ိုး ပပီိုးစီိုးသည ်
• ကသဂ တ်လ 30 ရက် – ဆအာက်တ  ဘာလ 28 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – ဆလ ာက်လ ာမ ာိုးအာိုးလံ ိုးက   

ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) စီမံခန ဲ့ခ်ွ သမူ ာိုးက ဖပနလ်ည်သံ ိုးသပ်သည်။ သတ်မှတ်ခ က်မီဆသာ 
ဆလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးထ ံဆပိုးဆငမွ ာိုးအတွက ်အကကံဖပြုခ က်မ ာိုးနငှဲ့ ်သီိုးဖခာိုး သံ ိုးသပ်မှုနငှဲ့ ်
အတည်ဖပြုမှုအတွက် လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီထံ တငဖ်ပသည်။ 

• န  ေငဘ်ာလ 10 ရက်၊ 2021 ခ နစှ် – လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်ခ မှတ်ဆရိုးဆကာ်မတီက ရနပ်ံ ဆင ွဆပိုးဆေဆရိုး 
အစီအစဉ်က   အတည်ဖပြုသည ်

• န ဝုငဘ်ောလ 15 ရက်၊ 2021 ခုန စ် – အတည်ဖပြုံပပီုံးသ ော  တမ် တခ်ျက်မီ ည ် 
အကျ ြုံုံးခ စောုံးခွေင ရ်   မူျောုံးထ  သပုံးသငွေသပုံးသဝမှုက ု အလ ည ်ကျပ ုစ ဖြင  ်စတင ်ည်။ 

• ဆငထွ တ်ဆပိုးမှုမ ာိုး ပပီိုးစီိုးသညဲ့် လ က န ်ံ ိုးသညဲ့်ဆနာက် သံ ိုးပတ်- လွတ်လပ်ဆသာ 
စာရငိ်ုးစစ်လ ပ်ငနိ်ုးသည ်သဆဘာတူထာိုးဆသာ လ ပ်ငနိ်ုးစဉ်မ ာိုးအရ ရနပ်ံ ဆင ွ(Fund) က   
အဖပညဲ့်အေ  နိ်ုးစစ်မှုအာိုး ဆ ာငရွ်က်သည ် 

 


